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Ushtrimi 1 
 

1. Çka quhet FTP? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Çka paraqesin http dhe ecdl në ueb  adresën http://www.ecdl.com? 

 

http paraqet _______________________________________ 

www paraqet ______________________________________ 

ecdl paraqet _______________________________________ 

com paraqet _______________________________________ 

 

3. Për çka shërben një Firewall i rrjetit lokal? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Ku qëndron dallimi ndërmjet WWW dhe Internetit? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Çka quhet ISP? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

6. Çka paraqet adresa IP? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Kush është pronar dhe administrues i internetit? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Të shpjegohet struktura e e-mail adresës info@smart-bits.com. 

 

info paraqet _______________________________________________________ 

smart-bits paraqet __________________________________________________ 

com paraqet _______________________________________________________ 

 

9. Cilat janë katër shërbimet kryesore në internet? 

______________________________            ______________________________      

______________________________            ______________________________      

 

10. A mundet interneti ti zëvendësoj të gjitha format e tjera tradicionale të 

komunikimit? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

http://www.ecdl.com/
mailto:info@smart-bits.com
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Ushtrimi 2 

 

1. Si quhen programet për shfletimin e të dhënave në internet? 

 Tekst procesorë 

 Shfletues (Browser)  

 Animacione 

 

2. Cili është programi Browser më i përhapur dhe pse është pikërisht ky? 

Browser-i më i njohur është _________________. Është pikërisht ky program, 

për arsye se _______________________________________________________. 

 

3. Si janë të ruajtura të dhënat në internet? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

4. Çka paraqet Home Page? 

 Një web adresë të rastit 

 Një web adresë që e vendos prodhuesi i programit  

 Një web sajt hyrës në browser 

 

5. Në kompjuterin tuaj lokal si faqe hyrëse të vendoset www.ecdl.com. 

 

6. Përse shërben folderi Favorite? 

 Për ti vendosur adresat e ueb faqeve që i vizitojmë më shpesh 

 Për ruajtjen e fotografive  që i gjejmë në internet 

 Për të ruajtur animacione 

 

7. Si u qasemi ueb faqeve të mbrojtura? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

8. Të hapet faqja me adresën www.spekter.com.al. Provoni ti lexoni përmbajtjet e 

caktuara. 

9. Të fshihet historia e ueb adresave të përdorura në kompjuterin tuaj. 

10. Çka do të thotë fshirja e adresave nga historia e Internet Explorer-it? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

11. Të hapet ueb sajti www.ecdl.com. 

12. Të ruhet përmbajtja e faqes së parë, si fajll html. 

13. Çka quhet Upload? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

14. Të hapet faqja http://www.ecdl.com/main/sample4.php. Të bëhet Doenload-

imi i kësaj përmbajtje në diskun tuaj lokal. 
 

http://www.ecdl.com/
http://www.ecdl.com/
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Ushtrimi 3 

1. Çka janë makinat kërkuese në internet? 

 Programe speciale për krijimin ueb sajteve 

 Shfletues (Browser) 

 Web sajte, përmes të cilave mund të kërkojmë dhe të gjejmë informacione 

 

2. Të hapet makina Google. Të kërkohet informacioni për fjalën ECDL. 

3. Sa linqe me këtë temë janë gjetur? 

___________________________ 

 

4. Të hapet njëra nga këto linqe. 

5. Të shtypet një kopje e faqes së parë të linkut të hapur. 

6. Të hapet makina kërkuese Yahoo. Të kërkohen informacione për temën Smart-

bits. 

7. Sa adresa janë gjetur me këtë temë? 

____________________________ 

 

8. Të hapet njëra nga adresat e gjetura, të ruhet përmbajtja e kësaj adrese si fajll i 

tipit .doc. 

9. Nga faqja Yahoo, të të gjendet parashikimi i motit për Prishtinën për pesë ditët e 

ardhshme. 

10. Të shtypet ky parashikim në letër. 

Ushtrimi 4 

1. Çka njihet si formular digjital? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Çka quhet nënshkrim digjital (Digital signature)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Çka mund të blihet përmes internetit? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

4. Çka mund të paraqesë rrezik për shfrytëzuesin gjatë blerjes në internet? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Çka paraqet Cookie-t? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Ushtrimi 5 

 

1. Cilat janë përparësitë e postës elektronike (E-mail) ndaj postës tradicionale? 

______________________________            ______________________________      

______________________________            ______________________________      

 

2. A mundet posta elektronike ta zëvendësojë plotësisht postën tradicionale? 

__________________________________________________________________ 

 

3. Cilat janë rreziqet e shfrytëzimit të E-mail-it? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

 

4. Të hapet një ueb faqe, në të cilën e ke të regjistruar e-mail adresën tënde. Nga kjo 

adresë, dërgo një letër në këtë adresë: info@smart-bits.com. Kjo letër le ti 

dërgohet edhe shfrytëzuesit me adresë ecdl@smart-bits.com. Subjekti i letrës të 

jetë “Përshëndetje”, ndërsa përmbajtja sipas dëshirës. 

 

5. Të dërgohet edhe një letër tjetër në adresën adnan_max@yahoo.co.uk, me 

subjekt “Një këngë”, me përmbajtje “Përshëndetje përmes kësaj kënge. Tung”. 

Në letër të ngjitet edhe fajlli LuisEjli.mp3, që gjendet në diskun tuaj lokal. 

 

Ushtrimi 6 

 

1. Të konfigurohet programi Outlook për e-mail adresën tuaj dhe të hapet për 

shfrytëzim. 

2. Çka paraqet lista shpërndarëse e shfrytëzuesve? 

 Një adresë e-mail 

 Një grup të e-mail adresave, të cilave u dërgohen letrat e njëjta 

 Një grup adresash, pa ndonjë lidhje në mes vete 

3. Të formohet një listë shpërndarëse me antarët e grupit. 

4. Të ruhet kjo listë me emrin GrupiIm. 

5. Ti dërgohet këtij grupi një letër e përbashkët me subjekt “Përshëndetje” dhe 

menjë fjali të çfarëdoshme. 

6. Të krijohet një letër me subjekt “Njoftim urgjent!” dhe tu dërgohet kolegëve tuaj. 

Letra le të ketë prioritet të lartë. Përmbajtja e letrës le të jetë sipas dëshirës. 

7. Organizoni kalendarin tuaj ashtu që t’u lajmëroi programi për ditën e parapar të 

provimit. 

8. Të krijohet një letër e re me temën “Punë e mbarë!”. Kësaj letre le ti ngjitet 

(Attach) edhe fajllat Zeta.jpg dhe Shitorja.ppt, që gjendet në diskun tuaj lokal. 

 

mailto:info@smart-bits.com
mailto:ecdl@smart-bits.com
mailto:adnan_max@yahoo.co.uk

